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 9.14.9מיום  9/142פרוטוקול וועדת רכש 

         :  מקרב חברי הוועדה נוכחים

     מנכ"ל המועצה -ענת מור 

        גזבר המועצה –ג'ואד זועבי 

 ס. ר' המועצה ור' מינהל שירות לתושב –דודי בונפיל 

 מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה –שאול  -אלונה סדן

 סיכום הדברים

 , הערותיה והנחיותיה :4.9.19להלן החלטות וועדת רכש שהתקיימה בתאריך 

שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

מאגר  -מנוי שנתי  1,387 חשבים 1
 משפטי תקדין

 משרדיות
1621800560 

 אושר כספים

שמח אירועים  2
 והפקות

תכנית  סדנת בועות 2,000
 המנויים

1822100783 

 אושר תרבות

 מרכז עוצמה מחשב + מסך 2,100 ביטק 3
2019202750 

נתיבים 
 להורות

2021392750 

מחשוב 
 עבור רווחה

 אושר

הוצאות  אביזרי אחזקה 2,382 פלדות .א 4
 כלביה

1714000721 

 אושר וטרינר

אריה כהן  5
 מערכות חשמל

תיקוני חשמל בי"ס  3,100
 חב"ד

שיפוץ בתי"ס 
 מ.הפיס

2022192750 

חברה 
 כלכלית

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה 
בחכ"ל. תשלום 
כמקובל בנוהל 

 תב"רים.
ירדן עבודות  6

 חשמל
בי"ס  –חיבור חשמל  61,243.65

 יסודי בית אלפא
הקמת בי"ס 

 בית אלפא
20209123750 

חברה 
 כלכלית

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה 
בחכ"ל. תשלום 
כמקובל בנוהל 

 תב"רים.
אול אין וואי  7

  טכנולוגיות
הצטיידות תקשוב בי"ס  8,038

 בית אלפא
הקמת בי"ס 

 בית אלפא
20209123750 

חברה 
 כלכלית

 אושר. 
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שם הספק  מס'
 הנבחר

 עלות כוללת
כולל  -בש"ח 
 מע"מ

מקור  פירוט
 תקציבי

 החלטה/הערות עבור יחידה

זוהר בניה  8
 ושיפוצים

בטיחות מוסדות חינוך  10,400
 הסדרות –

תמיכות עמק 
 יפה

1815201780 

 אושר חינוך

 –גני ילדים  2הצטיידות  40,000 סופר עץ 9
 נורית, ברק.

 הקצבת גנים
1812200876 

 אושר חינוך

גורן לתופף  10
 בכייף

תכנית  רךגיל  -סדנת תיפוף   1,750
 לאומית

2021382750 

 אושר חינוך

הקצבות  משחקים לגנ"י 2,284 סופר עץ 11
 לגנים

1812200870 

 אושר חינוך

 מרכז עוצמה ריהוט למרכז עוצמה 4,130 קרביץ 12
2019202750 

 אושר רווחה

 מרכז עוצמה קורס יישומי מחשב 10,066 לינקס 13
2019202750 

 אושר רווחה

אולפן  –מערכת שמע  12,577.5 זזים ברשת 14
 מחול חדש

שיפוץ מתקני 
 ספורט

2022142750 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה 
בחכ"ל. תשלום 
כמקובל בנוהל 

תב"רים. ביצוע 
לאחר קבלת 

 המענק.
אולפן מחול  –  -מראות  21,060 אלום איכות 15

 חדש
שיפוץ מתקני 

 ספורט
2022142750 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה 
בחכ"ל. תשלום 
כמקובל בנוהל 

תב"רים. ביצוע 
לאחר קבלת 

 המענק.
אולפן מחול  –  -בארים  10,143.9 מתכת ג'וזף 16

 חדש
שיפוץ מתקני 

 ספורט
2022142750 

מרכזים 
קהילתיים 

 גלבוע

אושר. יש 
להחתים את 

הספק על 
הסכם לביצוע 

העבודה 
בחכ"ל. תשלום 
כמקובל בנוהל 

תב"רים. ביצוע 
לאחר קבלת 

 המענק.
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 שאול, מנהלת יח' רכש ולוגיסטיקה.-רשמה : אלונה סדן   

 

  : העתקים

 לנוכחים

 תיוק
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